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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

1. Οι βαςικοί κλάδοι και υποκλάδοι ςφμφωνα με την Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών 

Δραςτηριοτήτων, (η αριθμ. Πρωτ.1100330/1954/ΔΜ/6.10.2008 Απόφαςη του Υπουργοφ 

Οικονομίασ και Οικονομικών) για τουσ οποίουσ ιςχφουν τα ποςοςτά ενίςχυςησ του άρθρου 

23 τησ παροφςασ (KYA  4424/Αρ. Απ. 721/2-06-2010),   είναι οι εξήσ: 
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55  Καηαιχκαηα*  

56  Δξαζηεξηφηεηεο ππεξεζηψλ εζηίαζεο  

10.39.22  Παξαγσγή καξκειάδσλ, δειέδσλ θαη πνπξέ θαη πνιηψλ θξνχησλ ή θαξπψλ κε 
θέιπθνο  

10.71.1  Παξαγσγή ςσκηνχ, λσπψλ εηδψλ δαραξνπιαζηηθήο θαη γιπθηζκάησλ  

10.72.1  Παξαγσγή παμηκαδηψλ θαη κπηζθφησλ· παξαγσγή δηαηεξνχκελσλ εηδψλ 
δαραξνπιαζηηθήο  

10.82.1  Παξαγσγή πάζηαο θαθάνπ (θαθανκάδαο), απνβνπηπξσκέλεο ή κε, βνχηπξνπ, ιίπνπο 
θαη ιαδηνχ θαθάνπ θαη θαθάνπ ζε ζθφλε  

10.82.2  Παξαγσγή πξντφλησλ ζνθνιαηνπνηίαο θαη δαραξνπιαζηηθήο  

10.73.1  Παξαγσγή καθαξνληψλ, ξπδνκαθάξνλσλ (noodles), θνπζθνχο θαη παξφκνησλ 
αιεπξσδψλ πξντφλησλ  

10.83.1  Επεμεξγαζία ηζαγηνχ θαη θαθέ  

10.89.1  Παξαγσγή ζνππψλ, αβγψλ, καγηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ δηαηξνθήο· εθρπιηζκάησλ 
θαη δσκψλ θξέαηνο, ςαξηψλ θαη πδξφβησλ αζπφλδπισλ  

11.01.1  Παξαγσγή απνζηαγκέλσλ αιθννινχρσλ πνηψλ  

13.20.1  Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ), απφ θπζηθέο ίλεο εθηφο ηνπ 
βακβαθηνχ  

13.20.2  Ύθαλζε βακβαθεξψλ πθαζκάησλ  

13.20.3  Ύθαλζε πθαζκάησλ (εθηφο ησλ εηδηθψλ πθαζκάησλ), απφ ηερλεηέο ή ζπλζεηηθέο 
ζπλερείο ή αζπλερείο ίλεο  

13.20.4  Ύθαλζε πθαζκάησλ κε πέινο, ζειεησηψλ πθαζκάησλ ζπνγγψδνπο κνξθήο (πεηζεηέ) 
θαη άιισλ εηδηθψλ πθαζκάησλ  

13.93.1  Καηαζθεπή ραιηψλ θαη θηιηκηψλ  

14.12.1  Καηαζθεπή αλδξηθψλ ελδπκάησλ εξγαζίαο  

14.12.2  Καηαζθεπή γπλαηθείσλ ελδπκάησλ εξγαζίαο  

14.12.3  Καηαζθεπή άιισλ ελδπκάησλ εξγαζίαο  

15.12.1  Καηαζθεπή εηδψλ ζεινπνηίαο θαη ζαγήο· απνζθεπψλ, ηζαληψλ θαη παξφκνησλ εηδψλ· 
άιισλ δεξκάηηλσλ εηδψλ  

16.10.1  Παξαγσγή μπιείαο, πξηνληζκέλεο ή πειεθεκέλεο θαηά κήθνο, ηεκαρηζκέλεο ή 
απνθινησκέλεο, κε πάρνο > 6 mm· ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή 
ηξνρηνδξφκσλ απφ κε εκπνηηζκέλε μπιεία  

16.10.2  Παξαγσγή μπιείαο ζπλερψο δηακνξθσκέλεο θαηά κήθνο νπνηαζδήπνηε άθξεο ή 
επηθάλεηαο· μπιφκαιινπ· μπιάιεπξνπ· μπιείαο ζε πειεθνχδηα ή ζε κφξηα  

16.10.3  Παξαγσγή αθαηέξγαζηεο μπιείαο· ζηξσηήξσλ (ηξαβεξζψλ) ζηδεξνδξφκσλ ή 
ηξνρηνδξφκσλ απφ μχιν, εκπνηηζκέλεο ή θαηά άιιν ηξφπν επεμεξγαζίαο  

16.23.1  Καηαζθεπή ηερλνπξγεκάησλ ιεπηνμπινπξγηθήο θαη ρνλδξνμπινπξγηθήο γηα νηθνδνκέο 
(εθηφο απφ ηα πξνθαηαζθεπαζκέλα θηίξηα), απφ μχιν  

16.29.2  Καηαζθεπή εηδψλ απφ θειιφ, άρπξν ή άιια πιηθά ζπαξηνπιεθηηθήο· εηδψλ 
θαιαζνπιεθηηθήο  

17.21.1  Καηαζθεπή θπκαηνεηδνχο ραξηηνχ θαη ραξηνληνχ θαη θηβσηίσλ απφ ραξηί θαη ραξηφλη.  

20.14.72  Παξαγσγή μπιάλζξαθα  

20.41.3  Παξαγσγή ζαπνπληνχ, παξαζθεπαζκάησλ πιχζεο θαη θαζαξηζκνχ  

20.41.4  Παξαγσγή επσδψλ παξαζθεπαζκάησλ θαη θεξηψλ  

20.53.1  Παξαγσγή αηζέξησλ ειαίσλ  

23.13.1  Καηαζθεπή θνίινπ γπαιηνχ  

23.41.1  Καηαζθεπή θεξακηθψλ εηδψλ νηθηαθήο ρξήζεο θαη θεξακηθψλ δηαθνζκεηηθψλ εηδψλ  

23.49.1  Παξαγσγή άιισλ πξντφλησλ θεξακηθήο  

25.71.11  Καηαζθεπή καραηξηψλ (εθηφο ησλ καραηξηψλ γηα κεραλέο) θαη ςαιηδηψλ θαη ιεπίδσλ 
ηνπο  

25.73.1  Καηαζθεπή εξγαιείσλ ρεηξφο ησλ ηχπσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε γεσξγία, ζηελ 
θεπνπξηθή ή ζηε δαζνθνκία  

25.73.2  Καηαζθεπή ρεηξνπξίνλσλ· ιεπίδσλ γηα πξηφληα θάζε είδνπο  

25.73.3  Καηαζθεπή άιισλ εξγαιείσλ ρεηξφο  
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25.73.4  Καηαζθεπή ελαιιάμηκσλ εξγαιείσλ γηα εξγαιεία ρεηξφο ή γηα εξγαιεηνκεραλέο, πνπ 
είηε ιεηηνπξγνχλ κε ξεχκα είηε ρσξίο ξεχκα  

28.30.3  Καηαζθεπή κεραλεκάησλ εδάθνπο  

28.30.4  Καηαζθεπή ρνξηνθνπηηθψλ κεραλψλ γηα ριννηάπεηεο, πάξθα ή αζιεηηθά γήπεδα  

28.30.5  Καηαζθεπή ζεξηζηηθψλ κεραλεκάησλ  

28.30.6  Καηαζθεπή κεραλεκάησλ γηα εθηφμεπζε, δηαζπνξά ή ςεθαζκφ πγξψλ ή 
θνληνπνηεκέλσλ πξντφλησλ γηα ηε γεσξγία ή ηελ θεπνπξηθή  

28.30.7  Καηαζθεπή ξπκνπιθνχκελσλ ή εκηξπκνπιθνχκελσλ νρεκάησλ πνπ δηαζέηνπλ 
ζπζηήκαηα θφξησζεο ή εθθφξησζεο, γηα γεσξγηθνχο ζθνπνχο  

28.30.8  Καηαζθεπή άιισλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ  

28.30.9  Καηαζθεπή κεξψλ αγξνηηθψλ κεραλεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ·  

31.01  Καηαζθεπή επίπισλ γηα γξαθεία θαη θαηαζηήκαηα  

31.02  Καηαζθεπή επίπισλ θνπδίλαο  

31.09.1  Καηαζθεπή άιισλ επίπισλ θαη κεξψλ ηνπο  

31.09.91  Υπεξεζίεο ηαπεηζαξίζκαηνο θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ, φρη γξαθείνπ θαη εθηφο 
νρεκάησλ  

31.09.92  Υπεξεζίεο ηειεηνπνίεζεο (θηληξίζκαηνο) λέσλ επίπισλ (εθηφο ηνπ ηαπεηζαξίζκαηνο 
θαξεθιψλ θαη θαζηζκάησλ)  

32.12.1  Καηαζθεπή θνζκεκάησλ θαη ζπλαθψλ εηδψλ  

32.20.1  Καηαζθεπή πηάλσλ θαη άιισλ έγρνξδσλ θαη πλεπζηψλ κνπζηθψλ νξγάλσλ, 
ειεθηξηθψλ νξγάλσλ κε θιίκαθα πιήθηξσλ, κεηξνλφκσλ, δηαπαζψλ· κεραληζκψλ γηα 
κνπζηθά θνπηηά  

32.20.2  Καηαζθεπή κεξψλ θαη εμαξηεκάησλ κνπζηθψλ νξγάλσλ  

47.11.10.05  Ληαληθφ εκπφξην εηδψλ παληνπσιείνπ  

47.25.2  Ληαληθφ εκπφξην πνηψλ ζε εμεηδηθεπκέλα θαηαζηήκαηα  

47.78.89.04  Ληαληθφ εκπφξην δηάθνξσλ ηνπξηζηηθψλ θαη ινηπψλ παξφκνησλ εηδψλ ιατθήο ηέρλεο  

95.23.1  Υπεξεζίεο επηζθεπήο ππνδεκάησλ θαη δεξκάηηλσλ εηδψλ  

79.1  Δξαζηεξηφηεηεο ηαμηδησηηθψλ πξαθηνξείσλ θαη γξαθείσλ νξγαλσκέλσλ ηαμηδηψλ  

77.21.10  Υπεξεζίεο ελνηθίαζεο θαη ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο εηδψλ αλαςπρήο θαη αζιεηηζκνχ  

90.03.11  Υπεξεζίεο πνπ παξέρνληαη απφ ζπγγξαθείο, ζπλζέηεο, γιχπηεο θαη άιινπο 
θαιιηηέρλεο, εθηφο ησλ θαιιηηερλψλ ηνπ ζεάκαηνο  

90.04  Εθκεηάιιεπζε αηζνπζψλ ζεακάησλ θαη ζπλαθείο δξαζηεξηφηεηεο  

93.21  Δξαζηεξηφηεηεο πάξθσλ αλαςπρήο θαη άιισλ ζεκαηηθψλ πάξθσλ  

93.29  Άιιεο δξαζηεξηφηεηεο δηαζθέδαζεο θαη ςπραγσγίαο  

93.11  Εθκεηάιιεπζε αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ  

96.01  Πιχζηκν θαη (ζηεγλφ) θαζάξηζκα θισζηνυθαληνπξγηθψλ θαη γνχληλσλ πξντφλησλ  

96.02.11  Υπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ  

96.02.12  Υπεξεζίεο θνκκσηεξίσλ θαη θνπξείσλ αλδξψλ θαη αγνξηψλ  

96.04  Δξαζηεξηφηεηεο ζρεηηθέο κε ηε θπζηθή επεμία  

* Σφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποθζςεισ που περιλαμβάνονται ςτην Κοινή 

Υπουργική Απόφαςη των Υπουργών Αγροτικήσ Ανάπτυξησ και Τροφίμων και Τουριςτικήσ 

Ανάπτυξησ. 

2. Για τουσ λοιποφσ κλάδουσ και υποκλάδουσ το μζγιςτο ποςοςτό ενίςχυςησ ανζρχεται ςτο 

5%, εκπεφραςμζνο ςτο ςφνολο του επιλζξιμου κόςτουσ των επενδυτικών ςχεδίων. 

 


